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uo1Énn, TEKA gyártmányú kétfogantyús csaptelep
családok: EUROSZTÁ& 1820' TREFR VIsIoN' GoLF és
vÍzmelegítő (BOJLER) típusok

Az épiitetgép észet területén lakóházakb ano közösségi
létesítményekben keverő csaptelepként alkalmazhatók

Mos onm a gyaróvári Fémszerelv ény ZR.t (MOF.E M 7.Rt.)
H_9201 Mosonmagyarővár, Terv u. 92.

MosonmagyarővánFémszerelvényZRI.(MOF'É'MzRt.)'
H-9201' Mosonmagy arőv ár, Terv u. 92.

SZRJ: 5.2.2.4.
Csaptelepek

2012.04.01.

2017.04.30.

tudomiányos igazgató

AzÉptt(ipmiM{íszaki Engedély 6 oldalt és 1 db számozofr,pecséttel eltáúottmellékletet tartalmaz.

xAz ÉME érvényességének vége feltételhez kötött.

a" ÉvtE ervényessége a" ÉMI No''p.ofit Kft' honlapjan GruryLemi.hu) ellenőriáető. KBiA-Ir-o4. (tD -20 t2.02.07 .
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JoGI szmÁr,yozÁs És Ár'rnr.Ános rtsLTÉTELEK

Ezt azÉuB -t azÉtvnÉpítéstiryi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította.ki.
_ az épltési terrnékek mrlszaki követelményeinelg megfelelőség igazolásának" valamint

forgalomba hozataLánakés felhasználásának részletes szabrályairól szóló 3/20a3. G. 25.) BM-
GKM-KvVM e gytittes rendelet,

- at6ll998. (IKK.8') IKM Közleményben szereplő k[ielölés,
_ az ÉMBvel azonos jelzetű,2008.11.03. dátumú, 201^2.03.3t._íg érvényes Éi\,IE, valamirrt a

Kérelmező számára átadott A-2070l20t2 jetzetíí UtóellenőrzésÍ Jegyzőkiinyvben
részletezett vizsgáúatt eredmények értékelése

alapján.

az Él,tB jogosultja - az a természetes vagy jogi személy, akí (amely) közvetleniil vagy
képviselóje útján kérte, és aki részére azÉwn-t azÉ'vlNonprofit Kft. királlította - felelős
azÉtt,hogr a terlrrék megfele|ien azÉtw, etőírásainak, továhbá, hogy a frlhaszráló mindon
információt megkapjon, amely atqvez'ett célra való felhaszráláshoz sziilséges.

az Énn Nonprofit Kft. - mint jóváhagyó szervezet - jogosult annak ellonőrzésére, hogt az
Éw etorresait betartják_e, a termék megfelel-e a műszaki speoifikációnak. Az utóellenfuúst
az Éw Nonprofit Kft. - a keretmező költségére _ laboratóriumban, gyártási helyen, a
kérelmező telephelyén és a terrrék beépítés referencia helyén végez,heti.

Énnn-t klzaróÁag annak jogosultja haszrálhatja fel műszaki specifikrációként a megfelelőség
ígazolás kiállításához. Az EME jogosultja azt nem. rvházÁatja áú másta. AZ EME csak a
felttintetett gyártÁsi helyeken előállított terrnékre vonatkozik.

Ha az Évrr ervenyességi idején betiil honosítottharmonizáIt európai aának ki a
termékre vonatkorÁan, a 312003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmébe'lr az
ÉMI Nonprofit Kft-nak a szabvány kijzr.*éteIétkövetően ery éven beltil az Élum-t vissza kell
vonni4 kivéve, ha a termék a sz.abványban foglalttól lényegesen eltér.

az Éut Nonprofit Kft' visszavonhatja a termékre vonatkozó ÉNm-t' ba azatóe|kenőrzés nem
végez,hető el, vary az ellenőrzés eredménye nem megfelelő,vagt a termélrről kiderül' hory a
tewezelí, rendeltetési célra nem alkalmas' Az EME jogosultja köteles bejelenteiri, ha a termék
jellemzt5ivaw a g7rártási körÍilrnények megváltoznak. Eá követően az ÉNff Nonprofit Kft.
dönti el, hogy azÉME továbbra is érvényben matadhat-e, vagy új eljárást kell kezdeményezrri
az ElvIE visszavonása mellett. Ha ennek eldöntéséhez üzsgálatokra van szÍikség, az EINII
Nonprofit Kft. erre azidőre felfiiggesztheti azÉW' érvényességét.

nz'ÉwB-t azÉtvnNonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmező igénytése alapján, a9gol,
német vagy francia, esetleg más nyelvíí fordításban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME
mawilr nyelvííkiadása.

az ÉnnB-t csak teljes terjedelrnében szabad másolni, vagy más adathordozón közreadni.
Kívonatos kőzLésébezazÉNnNonprofit Kft. írásos hozz'ő1ánilása sziikséges. Kívonatos közlés
esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklrám ismortetők szövege és áhrái nem lehetnek
ellentétben azÉpttnipartMiiszaki Engedélytartalmával, és nem adhatrak okot félröértésre.

Az ÉN{E, mint műszaki specifikáció' nem helyettesíti a termék foryaJmazásfuoz, felbasz-
náLásáho4 beépítéséhea hasnáÁatÁhoz sziikséges eryéb engedélyeket (p1. egészségugyl,
építési hatósági), tanúsítványokat (pil.tbnédelmi, termék megfelelőség igazolási).

forgalmazot a CE megfelelőségi jelölés feltÍintetésére a terméken vagy annak csomagolásán.
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1. ADATOK

1.1. A termék gyártásÍ hetye(i)
Mosonmagyaróvári Fé,mszerelvény ZRt' (MOFEM ZRt')

H-92ot Mosonmagyaróviár, Terv u. 92'

CASA BUADES S.A. (TEKA)
E-07350 Binissalem
Spanyolország

l.? . A termék és a termék tervezett felhasználásának leírása

Az épiiletgépészet teriiletén lakóhánakban, közösségi létesítményekben keverő

csaptelepkénralkalma^atók.

A csaptelep családok a következők:

EURoSZTÁR, 1820, TREFF, VIsIoN, GOLF és vízmelegítő (BOJLER) típusok

A csaptelepek alapvető jellemzői:

o ma:rimális statikus nyomtfu 10 bar

o minimális kifolyási nyomás 0,5 bar (ajanlott tartomrány 1-5 bar)

o matimális vízhőmérséklet 90"C (ajánlott maximális vízhőmérséklet 65 "C)

o csaptelepek alapanyaga AtZn39Pbl

o felületvedelem Ni-Cr bevonat

2. * JELLEM zÓrÉs VIZSGÁLATIA{EGÍTÉIÉsI uÓpszpnnu<

2.l. Atermék m{iszaki jellemzői, azok jóváhagyott órtékei és vÍzsgálatilmegítélésÍ módszerei

2.1.1. Mechanikai ellenállás és stabílitás 
;i

Termékiellemzők Értét< VizssálatÍ módszer

Mechanikai viselkedés
_ zárőelemelőtt
_ zátrőelemúán

MSZ EN 200:2008 9.4.2.

MSZ EN 2A0.2008 9.5.2.

MSZ EN 200:2008 9.4.1.

MSZ EN 200:2008 9.5.1.

Keze lőelem szilár dsága MSZ EN 200:2008 11.2.5. MSZ EN 200:2008 11.2.4.

t*i,ifr KBiA-rr-04.(LD -2012.02.07 .
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2.l.2 HÍgiéniao egészség és kömyezetvédelem

2.1.2. Hasznőilafr, biztonság

,.!.n. Eryéb jeltemzők

Azivővízzelffiffi"r.!-tenrrékekelégítsék k'l,a201/2001 CX.25.) és47/2005. (m. 1l.)száműKormiány-rendelet előít ásut.

Tömörség záróelem előtt
Tömörség zarőelemután

MSZ EN 200:2008 8.3.2.
MSZ EN 200:2008 8.4.3. MSZ EN 200:2008 8.3.1.

MSZ EN 200:2008 8.4.2.
Zuhanyvaltó tömörsége
_aütomata: ,,kád,,
állásban

-autnmata: ,,zahmtyf'
áí1ásban

MSZ EN 200:2008

MSZ EN 200:2008

MsZ EN 200:2008 8.6.1. és
8.6.5.

MSZ EN 200:2008 8.6.3.

MSZ EN 200:2A08 n.
MSZ EN 200:2008 t2.

MSZ EN 200:2008 10.6. MSZ EN 20A:2008 10.2.3.

MSZ EN 200:2008 6. Kalibrált mérőműszerrel

MSZ EN 200:2008 4.
Szemrevételezés

#.1^
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MEGFELErŐsÉc tcezot{s rÖwrBruÉmyBl

Megfelelőség igazolási módszer(ek)

A 2a02 l 3 59 lEK bizottsági halár ozat alapj fu ,
a89/l06/EGK tanácsi inínyelv III. melléklet és
a3/2003 (L 25.) BM-GKM-KvVM egyÍittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:

(1+) rendszer.

ALKALMAS sÁGI FELTÉTELEK erÁNrÁsor

AlkalmasságÍ feltételek

4.l.l. Termék

A csaptelepeknek meg kell felelni a2. pont alattttáblázatban megadott típusvízsgrálati
" követelmé'lryetüez tartoző értékeknek. A termekek anyagáloan, l<rala}ításáhur.,

méreteiben bekövetkezett változások esetén újabb alkalmassági v:ulsgálat elvégzése
sziikséges.

4.l.2. Gyártás

A szerelvényeket gyántag kell előilIítani a gyárhístechnológiai utasítrásoknak
megfelelően. A termékek csak a műszaki dokumentiícióban szereplő alapanyagokból
es kivitelezéssel késztilhetnek. A gyrártás sorárr az all<a7mazott technolőg4áhan vagy
alapanyagokban bekövetkezett változasok brármelyike esetén a megváitozott rendszer
vonatkozásában újabb alkalmassági vtzsgálat elvégzése szÍikséges.

4.l.3. Forgalmazás

A termékek1ez megfelelőségi tanúsítványt, termékismertető! szerelési és beepítesi
útmutatót kell mellékelni. A kísérő okmrányokon fel kell tiinteÜri:

a gyáttő / forgalmazó és a temék adatatt,
azÉrvtn és a tanúsítvány számát,
a míiszaki jellemzőket,

|: felhasanálási l akalmazási területet.

4.1.4. néepites

A terÍnékeket a gyártő úmutatása szerint kell beépíteni és karbantartani.

4.2. Ajánlások

4.2. 1 . C somagolá shoz, szallitáshoz, tároláshoz

A csomagolás, tárolrás és szállíÍás soriín a tenrrékek epségét leginkább birtasfutő ftarton
doboz, buborékfóli4 szövefusrík, stb.) megoldrás keresésere célszerii 1s1gftgdni' hogy a
felhaszrrálóhoz sérÍilésmentes áru kerüljön. A csomagolrásnak tartabmazrnia kell az
ismertetőt és beépítési úürrutatót is.

I

4.

4.1..

=m:fr KBiA-n-04.(U) -2012.02.07 .
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4.2.2. B eepítéshez, hasznélathoz, karb arúartáshoz

A szerelverryek csak az alka|mazási területiiknek és mege,lrgedett tizemi

parunétereiknek megfelelő rendszerekbe építhetők be, rendeltetésszerű haszná|at

mellettkarbarfiartást, jaútástnemigényelnek.

A termékeket szakszerííen kell felszerelni, a beépítéshez csak olyan szersziámok

hasnúlhatók, amelyek nem károsítják, roncsoljiák a szerelvenyek felülaét-

5. UTÓELLENŐnzÉs És pcyÉg FELTÉTELEK

5.1. az Évrn érvényessége alatt elvégzendő utóellenőrzések

A következő utóellenőrués atermékeken történő váitoztatasok esetén ( ezek htányában

2017-ben a, Éwy, meghosszabbítrfua alkalmából ) esedékes. ,Az úőellenőrzési
" kötelezettség elmulasztáú eseten azÉwtBhatályáú veszti és az ÉMI Nonprofit Kft.

törliazérvényesÉpítőipariMűszakiEngedélyekadatbáy,isőbőI.
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